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RESUMO 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A síndrome de Lance-Adams 
(SLA) é caracterizada por mioclonias pós-hipóxicas crônicas, po-
dendo surgir dias, semanas ou meses após grave lesão isquêmica 
ao sistema nervoso central. Sua incidência é muito baixa, sendo 
uma doença rara, com poucos casos descritos na literatura mun-
dial. O objetivo desse estudo foi relatar um caso de SLA após 
parada cardiorrespiratória, discutindo algumas hipóteses de sua 
fisiopatologia e terapêutica.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 50 anos, evo-
luiu com parada cardiorrespiratória por 30 minutos, durante a 
recuperação pós-anestésica, após submeter-se à gastroplastia re-
dutora. Evoluiu em coma profundo por um mês, ficando em es-
tado vegetativo persistente por quatro meses apresentando mio-
clonias generalizadas de difícil controle que melhoravam apenas 
durante o sono. Sua recuperação neurológica era evidente, escala 
de coma de Glasgow 11, quando evoluiu a óbito por hipertermia 
de origem central não responsiva as medicações, após 120 dias 
de internação.
CONCLUSÃO: A SLA ainda possui fisiopatologia desconhecida, 
as medicações atuais podem como no presente caso, não atenuar 
os movimentos involuntários. Com a melhora das manobras de 
reanimação cardiorrespiratória podem ocorrer mais casos de SLA, 
exigindo maior conhecimento clínico desta doença.
Descritores: Epilepsia, Lance-Adams, Mioclonias, Parada 
cardíaca.
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SUMMARY  

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The Lance-Adams syn-
drome (LAS) is characterized by a chronic myoclonus state after 
central nervous system hypoxemia that appears days, weeks or 
months after the insult. Its incidence is very low, being a rare 
disease, with few cases report in the world-wide literature. The 
aim of this study is to report a case of LAS after cardiac arrest, 
discussing some therapeutics hypotheses and physiopathological 
pathways.
CASE REPORT: Female patient, 50 years old, presented a thirty 
minutes cardiac arrest during post-anesthetic recovery after a suc-
cessful gastric bypass. Evolved into a deep coma for a month, 
progressing to vegetative persistent state for four months, during 
which she presented chronic generalized myoclonus, difficult to 
control with classical pharmacological agents. His neurological 
recovery was evident, Glasgow coma score 11 when she evolved 
to death by central origin hyperthermia unresponsive to medica-
tions, after 120 days of hospitalization.
CONCLUSION: The Lance-Adams syndrome has yet an un-
known pathophysiology mechanism that impairs our clinical ap-
proaches. Classical pharmacological agents may be ineffective, as 
in our case, does not alleviate completely the involuntary move-
ments. With the improvement of cardiopulmonary resuscitation 
techniques, more cases of LAS should be faced, requiring more 
clinical knowledge of this disease.
Keywords: Cardiac arrest, Epilepsy, Lance-Adams, Myoclonus. 

INTRODUÇÃO

Atualmente, com o arsenal terapêutico disponível, cada vez 
mais se tem obtido sucesso nas manobras de reanimação car-
diorrespiratória (RCP), no entanto, apesar das respostas car-
diovasculares às medicações disponíveis, as sequelas causadas 
por hipóxia-anóxia aos neurônios podem ser extensas (encefa-
lopatias anóxicas)1. Podem-se observar glioses significativas, na 
maioria dos casos, com atrofia cortical e degeneração Walleria-
na. Os pacientes que sobrevivem aos longos períodos de PCR 
geralmente cursam com graves complicações neurológicas, tais 
como mioclonias pós-hipóxicas. Dois tipos de mioclonias são 
bem descritas na literatura: mioclonia pós-hipóxica aguda, tam-
bém denominada de estado epilético mioclônico, ocorrendo 
imediatamente ou pouco tempo após as manobras efetivas de 
RCP; e mioclonias pós-hipóxicas crônicas, também denomina-
da síndrome de Lance-Adams (SLA), surgindo dias, semanas ou 
meses após a recuperação da consciência do paciente em coma. 
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Ambas caracterizam-se por mioclonias generalizadas, de difícil 
controle medicamentoso, que caracteristicamente pioram aos 
estímulos táteis, verbais e sensoriais2-4. A incidência da SLA é 
baixa, sendo uma síndrome rara, poucos casos no mundo são 
descritos até o momento5. 
O objetivo deste estudo foi relatar um caso de SLA e discutir 
alguns aspectos de sua fisiopatologia, exames complementares e 
tratamento. 

RELATO DO CASO  

Paciente do sexo feminino, 50 anos, previamente hígida, pro-
fessora de língua portuguesa, com antecedente de hipotireoi-
dismo (em uso de levotiroxina), foi submetida à gastroplastia 
redutora, evoluiu com PCR por 30 minutos durante a recu-
peração pós-anestésica. Admitida em unidade de terapia in-
tensiva, evoluiu com escala de coma de Glasgow (GCS) 3, sob 
ventilação mecânica, sendo mais tarde submetida à traqueos-
tomia. Apresentou crises convulsivas tônico-clônicas generali-
zadas de difícil controle com administração de diversos anti-
convulsivantes: fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, ácido 
valpróico, topiramato, clonazepam, diazepam e tiopental. 
Apresentou complicação infecciosa, evoluindo com choque 
séptico (Acinetobacter multirresistente) associado à insufici-
ência renal aguda, responsivo aos fármacos antimicrobianos. 
Após uma semana de coma profundo, evoluiu em estado ve-
getativo persistente por quatro meses, associado à mioclonias 
generalizadas de difícil controle que melhoravam apenas du-
rante o sono. A paciente apresentava abertura ocular espontâ-
nea, porém sem movimentação ocular extrínseca e ausência de 
resposta a estímulos dolorosos. Após quatro meses em estado 
vegetativo persistentes, iniciou um quadro de melhora neu-
rológica com preservação do ciclo vigília-sono, resposta aos 
estímulos dolorosos com piscadelas, acompanhamento ocular 
breve a objetos apresentados e presença de reflexo de masti-
gação quando colocado alimentos em sua boca com GCS 6T. 
Cinco meses e meio após a PCR, a paciente evoluiu com GCS 
11, obedecendo aos comandos verbais com cognição ainda 
difícil de ser avaliada, tentando balbuciar algumas palavras 
quando questionada, com déficit de força grau III nos mem-
bros superiores e grau II nos membros inferiores, mioclonias 
generalizadas que pioravam aos estímulos táteis, auditivos e 
verbais, sensibilidade preservada em ambos os hemicorpos e 
normorreflexia osteotendinosa profunda (2+). Tomografia 
computadorizada e ressonância nuclear magnética não reve-
laram alterações. Eletroencefalograma (EEG) apresentou um 
padrão de alentecimento generalizado, predominando em he-
misfério esquerdo com ondas alfa de baixa amplitude, ativi-
dade delta difusa e moderada atividade theta (Figura 1). Sem 
evidências de atividade epileptiforme. Tentou-se otimizar a 
terapia anticonvulsivante com manutenção de clonazepam, 
ácido valpróico, piracetam e diazepam em infusão contínua. 
Apesar do trabalho intenso da equipe multidisciplinar: fono-
audiologia, fisioterapia, clínica médica e neurologia a pacien-
te foi a óbito por instabilidade hipotalâmica, após picos de 
hipertermia (39° C) de origem central, não responsivos aos 
antipiréticos clássicos, após 120 dias de internação. 

Figura 1 – Eletroencefalograma. 

DISCUSSÃO 

As mioclonias são movimentos involuntários súbitos que podem ser 
focais, multifocais e ou generalizados. Na SLA encontra-se predo-
minantemente uma mioclonia de ação, persistente, com piora aos 
estímulos verbais, táteis e sensoriais, sem anormalidade no EEG. Ge-
ralmente a SLA apresenta-se após dias, semanas ou meses após um 
estado de coma profundo ou mesmo em vigência de um estado ve-
getativo persistente após muitos minutos de hipóxia-anóxia cerebral. 
Comumente estas mioclonias atenuam-se ou mesmo desaparecem 
durante um estado de relaxamento muscular ou mesmo durante o 
sono6. A ataxia cerebelar frequentemente associa-se às mioclonias, 
dificultando sua coordenação motora. A paciente do presente caso 
apresentou a SLA após recuperar-se do coma profundo (período 
que durou cerca de 1 mês), evoluindo durante todo o período em 
estado vegetativo persistente (4 meses). Mesmo com a introdução 
de diversos anticonvulsivantes não foram observados efeito sobre a 
intensidade das mioclonias generalizadas. 
A SLA ainda não possui uma fisiopatologia muito bem compre-
endida, sabe-se que há alterações eletroneurofisiológicas e neuro-
químicas responsáveis por sua apresentação clínica, porém, ainda 
muito pouco compreendida. Algumas hipóteses tais como a per-
da da transmissão serotoninérgica nas olivas inferiores são aceitas 
(consideradas “gatilhos” para as mioclonias)7. Outro sistema possi-
velmente envolvido é o GABAérgico (ácido gama aminobutírico), 
cuja interação com o sistema serotoninérgico pode explicar em par-
te a persistência das mioclonias6,8. A perda de neurônios GABAér-
gicos, caracteristicamente inibitórios, influencia na perda da inibi-
ção sobre os neurônios aferentes cerebelares, regiões verminianas e 
paraverminianas (primariamente excitatórias para atividades mo-
toras), neurônios motores talâmicos e neurônios motores presentes 
na formação reticular (tronco encefálico), promovendo aumento 
da excitabilidade e liberação do tônus motor, responsáveis pelas 
mioclonias. As regiões verminianas e paraverminianas cerebelares 
são mais sensíveis à hipóxia, estas áreas projetam-se ao núcleo talâ-
mico ventrolateral, controlando em parte, os movimentos de maior 
precisão. Alguns autores, após estudos com tomografia por emissão 
de pósitrons (PET), não confirmaram as teorias de alteração olivar 
inferior resultando no gatilho para as mioclonias. Através do PET, 
notaram aumento da atividade das porções ventrolaterais talâmicas 
(áreas de passagem das vias cerebelares aferentes), espalhando-se 
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pelo tegumento da ponte (áreas de passagem das vias eferentes mo-
toras, pré-motoras e somatossensoriais) e mesencéfalo1,9. Uma vez 
que núcleos talâmicos possam ser atribuídos como parte da expli-
cação para as mioclonias de difícil controle, pós-hipóxia/anóxia, 
a estimulação cerebral profunda (dirigidas em parte para o globo 
pálido interno)10 pode resultar em algum ganho, associado ou não 
a estimulação talâmica e estimulação elétrica das porções anterio-
res do cerebelo9. Possivelmente seja uma combinação de hipóteses, 
sabe-se que durante o estado vegetativo persistente há um prejuízo 
da função do sistema reticular ativador ascendente em conectar-se 
com o restante do córtex cerebral, principalmente o pré-cúneo11. 
Apesar de o EEG ser um exame inespecífico, na SLA ele mostra-
-se útil já que as mioclonias não se correlacionam com atividade 
aumentada do córtex cerebral, muito pelo contrário, tipicamente 
há ausência de atividade epileptiforme com predomínio de um pa-
drão de lentificação difusa acometendo ambos os córtices cerebrais. 
Encontrou-se um padrão de ondas alfa de baixa amplitude, ativi-
dade difusa de ondas delta e variações de ondas theta, como as ob-
servadas nesta paciente. Um EEG com pouca ou quase nenhuma 
variação em sua atividade, principalmente quando estimulados, 
revela maior gravidade da lesão neurológica, obviamente com pior 
prognóstico clínico. O potencial evocado somatossensitivo (PEV) 
ajuda em muito no complemento ao EEG já que esse  se altera com 
a utilização de medicações sedativo-hipnóticas e alterações meta-
bólico-infecciosas (distúrbios eletrolíticos, sepse e secreção inapro-
priada do hormônio antidiurético, por exemplo), enquanto que o 
PEV fornece uma ideia da integridade das vias cortico-subcorticais 
de maneira mais fidedigna12,13.
Exames de neuroimagem podem ser úteis na SLA, revelando de-
talhes anatômicos importantes nas encefalopatias anóxicas depois 
de PCR. A paciente em questão não apresentou alterações sig-
nificativas nas aquisições de imagem de difusão e perfusão por 
ressonância magnética, não foram observados também, alterações 
em imagens ponderadas em T1W e T2W o que de certa forma, 
contribuiu para um melhor prognóstico, como se observou em 
toda sua evolução neurológica. Especulou-se que a PCR após a 
cirurgia tenha ocorrido ainda em vigência da ação de anestésicos 
gerais, que de certa forma, acabaram protegendo seu cérebro por 
reduzir sua taxa metabólica neuronal. Diversos autores trazem 
alterações nos exames de neuroimagem funcional: há uma hi-
perativação dos núcleos olivares inferiores visualizados no PET, 
associado à hipoativações corticais, sugerindo incapacidade do 
sistema reticular ativador ascendente em estimular as diversas 
áreas corticais da cognição5,9. À espectroscopia por ressonância 
magnética também há descrições de redução do metabolismo na 
SLA nas regiões frontais, temporais (incluindo o hipocampo) e 
regiões talâmicas, com acentuada redução de N-acetil-aspartato 
(NAA) corroborando com os achados do PET1,14. 
Quanto ao tratamento farmacológico destes pacientes, na tentativa 
de minimizar seus sintomas mioclônicos, ainda não se sabe ao certo 
a melhor terapia. Como a fisiopatologia da SLA não é totalmente 
compreendida, optou-se por combinação farmacológica baseando-se 
nas hipóteses de deficiências de neurotransmissores. Estudos descre-
veram mais de 100 casos de SLA com resultados satisfatórios em 
cerca de 50% dos pacientes com a associação de clonazepam, val-
proato de sódio e piracetam. A associação de levetiracetam também 

parece ser eficaz, sendo essa associação, considerada hoje o tratamen-
to de primeira escolha15-17. No presente caso, não se obteve melhora 
com a associação proposta: inicialmente a paciente recebeu fenitoína 
associado ao fenobarbital, topiramato, diazepam, ácido valpróico e 
clonazepam. Otimizou-se as medicações deixando apenas a com-
binação proposta, porém apenas obteve-se melhora com diazepam 
em infusão contínua associado ao clonazepam, valproato de sódio, 
levetiracetam e piracetam. 

CONCLUSÃO 

Devido à raridade dessa doença, o prognóstico da SLA ainda é incer-
to, sabe-se que o status epilepticus mioclônico agudo possui prognós-
tico ruim. Novos estudos no sentido de aprimorar o conhecimento 
das vias neuronais envolvidas na mioclonia crônica da SLA abrirão 
caminho para novas propostas terapêuticas, incluindo a estimulação 
cerebral profunda ou mesmo a neurocirurgia estereotáxica para os 
pacientes refratários à farmacoterapia convencional1,5,13.
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